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Raamovereenkomst Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en
Peuterspeelzaalwerk (PSZ) 2018
DE ONDERGETEKENDEN:
1.

De gemeente Heerde, gevestigd aan de Dorpstraat 1 te Heerde, rechtsgeldig
vertegenwoordigd door G.J. de Graaf, burgemeester van de gemeente Heerde,
hierna te noemen ‘de Gemeente’;

en
2.

KOM Kinderopvang Op Maat B.V., gevestigd aan De Wetstraat 25 te Vaassen,
rechtsgeldig vertegenwoordigd door mevrouw A.H.J. Elshof, directeur/bestuurder,
hierna te noemen ‘opdrachtnemer’;
samen te noemen ‘de partijen’.

IN AANMERKING NEMENDE DAT:
de inhoud van de opdracht is het bieden van reguliere peuterspeelzaalplekken en
het voorkomen en het bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse
taal van kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar door het inkopen van VVE- en
peuterspeelzaalplekken in de dorpskernen Heerde en Wapenveld bij een
gekwalificeerde aanbieder voor het jaar 2018.
de Gemeente daartoe op 25 september 2015 een meervoudig onderhandse
offerteaanvraag heeft gedaan met kenmerk 294900;
opdrachtnemer op 23 oktober 2015 een offerte heeft uitgebracht met kenmerk
294900;
de aanbieding van opdrachtnemer de meeste punten heeft gescoord;
de opdracht derhalve wordt gegund aan opdrachtnemer;
VERKLAREN TE ZIJN OVEREENGEKOMEN ALS VOLGT:
Artikel 1
Definities
1.1
In deze overeenkomst wordt verstaan onder:
Algemene
Standaardbepalingen over onder meer de aansprakelijkheid,
Inkoopvoorwaarden
meer- en minderwerk, wanprestatie en facturatie, die van
toepassing worden verklaard op alle overeenkomsten die worden
aangegaan door de gemeente.

Artikel 2
Onderwerp van de raamovereenkomst
2.1
De gemeente verleent aan opdrachtnemer opdracht tot het verrichten van diensten
overeenkomstig de op basis van de offerteaanvraag d.d. 25 september 2015 met
kenmerk 29490 (bijlage 2), door opdrachtnemer uitgebrachte offerte d.d. 23
oktober 2015 met kenmerk 294900 (bijlage 3), welke opdracht opdrachtnemer bij
deze aanvaardt, een en ander voor zover daarvan niet in deze overeenkomst wordt
afgeweken.
De opdracht is het bieden van reguliere peuterspeelzaalplekken en het voorkomen
en het bestrijden van onderwijsachterstanden in de Nederlandse taal van kinderen
in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar in de dorpskernen Heerde en Wapenveld door een
gekwalificeerde aanbieder voor het jaar 2018.

Paraaf Gemeente:

Paraaf Opdrachtnemer:
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Artikel 3
Duur, verlenging of vernieuwing van de raamovereenkomst
3.1
De overeenkomst is aangegaan voor de duur van 1 jaar, ingaande op 1 januari
2018.
3.2
Afhankelijk van het rijks- en gemeentelijk beleid, is het mogelijk dat de opdracht
wordt verlengd. Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Uiterlijk 6 maanden
voor het einde van deze overeenkomst zullen de Partijen hierover in overleg treden.
Artikel 4
Van toepassing zijnde documenten
4.1
Op de overeenkomst zijn de Algemene inkoopvoorwaarden leveringen/diensten van
de Gemeente Heerde (bijlage 1) van toepassing.
4.2
Van deze overeenkomst maakt integraal onderdeel uit hetgeen is gesteld en
geregeld in de bij deze overeenkomst behorende bijlagen, te weten:
a.
de offerteaanvraag van de Gemeente, gedateerd 25 september 2015 (bijlage 2);
b.
de offerte van opdrachtnemer, met kenmerk 294900 gedateerd 23 oktober 2015
(bijlage 3).
4.3
Ingeval van strijdigheid tussen de offerteaanvraag en de offerte van
opdrachtnemer, prevaleert het eerder genoemde document boven het later
genoemde. Voor zover deze overeenkomst afwijkt van het gestelde in één of meer
van de bovenstaande documenten, prevaleert het bepaalde in het eerst genoemde
document.
Artikel 5

Levering van diensten

De eisen voor het reguliere peuterspeelzaalwerk (PSZ) en de voor- en vroegschools
educatie (VVE) zijn in onderstaande checklist / tabel uitgesplitst. De eisen die vermeld
staan in de doorgetrokken rijen gelden voor zowel het PSZ als de VVE.
Eisen

PSZ

VVE

1. Aantal plekken

30 plekken voor kinderen met ouders
die eenverdiener zijn of geen inkomen
genieten (de verdeling van deze
plekken geschiedt op basis van de
vraag van ouders). Ieder kind
woonachtig in de gemeente Heerde
waarvan de ouders eenverdiener zijn
of geen inkomen genieten en de wens
hebben om hun kind naar de
peuterspeelzaal te laten gaan dient u
vanaf de leeftijd van 2,5 jaar een plek
te bieden. De huidige kinderen van 2
jaar die nu gebruik maken van een
plek, dient u ook van een
PSZ plek te voorzien.

42 plekken voor kinderen met een
VVE indicatie, evenredig verdeeld
over de 2 dorpskernen. Ieder kind
woonachtig in de gemeente Heerde
met een VVE indicatie dient u vanaf
de leeftijd van 2,5 jaar een VVE plek
te bieden.

Paraaf Gemeente:

* Aantal is gebaseerd op huidige
bezetting VVE groepen / afgegeven
aantal indicaties.
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Minimaal 50* plekken voor kinderen
met ouders die tweeverdiener zijn en
daardoor vallen onder de wet
kinderopvang en gebruik maken van
kinderopvangtoeslag (de verdeling
van deze plekken geschiedt op basis
van de vraag van ouders). Deze
groep valt buiten de scope van het
budget.
* Aantal is indicatief. U kunt hier geen
rechten of plichten aan ontlenen.
Aantal is gebaseerd op huidige
bezetting PSZ.

2. Aantal uren

Minimaal 5 uur maximaal 7 uur per
week, verspreid over 2 dagdelen.

3. Aantal weken

40 schoolweken in het jaar 2018. Deze weken vallen samen met de
schoolweken van de basisscholen behorend bij (regio) Midden.

Minimaal 10 uur maximaal 11 uur per
kindplaats, verspreid over minimaal 3
dagdelen per week

4. Toegankelijkheid Kinderen met ouders/verzorgers die
eenverdiener zijn of geen inkomen
genieten, of tweeverdieners waarvan
een van de ouders/verzorgers minder
dan 7,5 uur werkt

Op basis van een VVE indicatie door
het consultatiebureau (Vérian) en
tussentijdse evaluatie.

5. Ouderbijdrage

Conform de geadviseerde standaard
ouderbijdrage VVE van de VNG
adviestabel ouderbijdrage peuterwerk
2016.

Conform de VNG adviestabel
ouderbijdrage peuterwerk 2016 voor
eenverdieners of ouders die geen
inkomen genieten.
Tweeverdieners maken gebruik van
de kinderopvangtoeslag.

6. Locatie

Het aanbieden van PSZ en VVE op 2 locaties in de gemeente Heerde.
Waarbij 1 locatie is gesitueerd in de dorpskern van Heerde en 1 locatie in de
dorpskern van Wapenveld.
Voldoet aan Wet Kinderopvang
(inspectie vindt plaats door GGD)

7. Personeel

Voldoet aan Wet Kinderopvang
(inspectie vindt plaats door GGD

Volwassenen-kind ratio 2 op 16
Beroepskrachten worden aantoonbaar voldoende geschoold en begeleid op
de 6 interactievaardigheden: Sensitieve responsiviteit/ emotionele
ondersteuning, Respect voor autonomie, Structureren en grenzen stellen,
Praten en uitleggen, Ontwikkelingsstimulering, Begeleiden van interacties
tussen kinderen.
Het locatiemanagement is aantoonbaar voldoende geschoold op
ontwikkelingsgericht werken en pedagogisch en didactisch handelen.

Paraaf Gemeente:

Paraaf Opdrachtnemer:
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Alle beroepskrachten spreken voldoende Nederlands, minimaal op MBO-3
niveau, blijkend uit een diploma.
n.v.t.

Iedere VVE-beroepskracht is
toereikend geschoold voor het VVEprogramma.

n.v.t.

Voor iedere VVE-beroepskracht is een
opleidingsplan aanwezig.

Beroepskrachten signalering pro actief.
Beroepskrachten zijn handelingsbekwaam.
Beroepskrachten zijn toegerust om het gesprek met ouders aan te gaan.
8. Registratie /
Monitoring

Drie keer per jaar levert de opdrachtnemer schriftelijk aan de opdrachtgever
gegevens aan over het aantal kinderen dat gebruik maakt van het aanbod.
Met als peildatum 30 april, 30 september en 31 december. Twee keer per jaar
zijn de gegevens uitgesplitst naar inkomenssituatie van de ouders op 30 april
en 30 september (geen, een of twee verdieners).
Opdrachtnemer beantwoordt en rapporteert aan opdrachtgever tijdig de
vragen t.b.v. het monitoringsverslag.
Opdrachtnemer registreert en rapporteert aan opdrachtgever (2x per jaar: 30
april en 30 september) over aantal signalen met bijbehorende ondernomen
actie.
Opdrachtnemer registreert en rapporteert aan opdrachtgever over aantal
warme overdrachtsgesprekken naar de basisscholen. In april 2018 en oktober
2018.

9. Doorgaande
leerlijn

Inhoudelijke afstemming met basisscholen over doorgaande lijn .
Deelname van beroepskrachten aan koppelbijeenkomsten.
Samenwerking met nabijgelegen basisvoorzieningen voor 0-12 jarigen (team
Jeugd, consultatiebureau, kinderdagverblijven en basisscholen) bestaande uit
minimaal de gegevensoverdracht van kinderen tussen de verschillende
instellingen.
Van alle kinderen die gebruik hebben
gemaakt van een PSZ plek dient er
een ingevuld overdrachtsformulier
doorgegeven te worden aan de
basisschool die de het kind gaat
bezoeken.

10. Ouders

Van alle kinderen die gebruik hebben
gemaakt van een VVE plek, is er een
overdrachtsformulier, dat met
mondelinge toelichting, overgedragen
wordt (=warme overdracht) aan de
basisschool die het kind gaat
bezoeken.

Er is gericht ouderbeleid
Ouders worden bij inschrijving adequaat geïnformeerd
Er is een intake
Ouders leveren een ‘Verklaring geen recht op Kinderopvangtoeslag’ in bij
KOM, als zij gemeentelijke subsidie willen ontvangen.
Ouders worden regelmatig geïnformeerd over de ontwikkeling van hun kind
Bestuurlijke deelname aan het project ouderbetrokkenheid

Paraaf Gemeente:
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11.

Ontwikkeling,
begeleiding
en
zorg

n.v.t.

Ouders worden gestimuleerd om
thuis ontwikkelingsstimulerende
activiteiten te doen

n.v.t.

Participatie in VVE-activiteiten van
ouders

De brede ontwikkeling van alle kinderen wordt gevolgd.
De opdrachtnemer formuleert op basis van evaluaties.
verbetermaatregelen en voert dit aantoonbaar en planmatig uit en borgt
daarmee de pedagogisch-didactische kwaliteit.
Pedagogisch-beleidsplan dient openbaar aanwezig te zijn en toegankelijk
te zijn voor ouders.
Beroepskrachten melden kinderen aan voor externe zorg bij het team
Jeugd wanneer PSZ/VVE die zorg niet kan leveren.
n.v.t.

Er is een VVE coördinator

n.v.t.

Evalueert de kwaliteit van de VVE
regelmatig

n.v.t.

Evalueert de opbrengsten van de
VVE kinderen

Bestuurlijke deelname aan lokale educatieve agenda (LEA) (3 x per jaar)
12. Gemeentelijke
beleidsontwikkeling
Bestuurlijke deelname aan werkgroep onderwijs achterstanden beleid (4x
per jaar)
Artikel 6
Prijs
6.1
Opdrachtnemer verricht de in artikel 5 genoemde diensten en levert tegen een
totaalprijs van € 197.677 exclusief BTW per jaar (peuterspeelzaalwerk is vrijgesteld
van BTW).
6.2
De kosten kunnen vooraf per kwartaal door u worden gefactureerd.
6.3
Overschrijding van het overeengekomen bedrag kan, behoudens uitdrukkelijke
schriftelijke toestemming door ondergetekende, niet worden gedeclareerd.
6.4
Afrekening van de daadwerkelijke kosten, met een maximum van € 197.677
exclusief BTW op jaarbasis, gebaseerd op aantal kinderen, vindt aan het einde van
de contractperiode plaats.
6.5
De overeengekomen tarieven zijn vast en onveranderlijk gedurende de duur van de
overeenkomst.
Artikel 7
Betaling
7.1
De betaling van de opdrachtsom geschiedt maximaal 30 dagen nadat
opdrachtnemer bij voorkeur digitaal een factuur heeft ingediend bij:
Gemeente Heerde
T.a.v. Crediteurenadministratie
Postbus 175
8180 AD HEERDE
facturen@heerde.nl
7.2
De facturen moeten zijn voorzien van kenmerk 294900. Facturen zonder dit
nummer worden geretourneerd.

Paraaf Gemeente:
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Artikel 8
Contactpersonen
8.1
Contactpersoon van de Gemeente is mevrouw A.D. Deddens
, beleidsadviseur Jeugd bij de gemeente Heerde ;
8.2
Contactpersoon
van
de
opdrachtnemer
is
mevrouw
directeur/bestuurder.

A.H.J.

Elshof,

Artikel 9
Duurzaamheid en MVO
9.1
De gemeente hecht er veel belang aan dat de opdrachtnemer invulling wil geven
aan Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO). Aan de uitvoering van de
opdracht stelt de gemeente de volgende sociale voorwaarden:

op de werkplek zijn maatregelen genomen ter bevordering van gelijke kansen
op basis van etniciteit of geslacht;

bij de uitvoering van de opdracht is voldaan aan de 8 bepalingen van de
Internationale Arbeidsorganisatie ("ILO"):
o verbod op kinderarbeid;
o verbod op dwangarbeid;
o verbod op discriminatie van werknemers;
o vrijheid van (vak)vereniging en recht op collectieve arbeidsonderhandelingen;
o betaling van een leefbaar loon;
o buitensporig overwerk komt niet voor en overwerk wordt gecompenseerd;
o er zijn veilige en gezonde werkomstandigheden;
o arbeiders hebben een wettig arbeidscontract.
Artikel 10
Opzegtermijn en beëindiging
10.1
In het geval van fusies en overnames behoudt de Gemeente zich het recht voor,
het contract, met in achtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, te
beëindigen.
10.2
Indien de opdrachtnemer niet naar behoren functioneert, behoudt de opdrachtgever
zich het recht voor, om na 2 schriftelijke waarschuwingen het contract, met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden, te beëindigen.
Artikel 11
Slotbepalingen
11.1
Indien op grond van veranderde beleidsinzichten en/of gewijzigde of onvoorziene
omstandigheden de overeenkomst naar mening van één van de Partijen of beide
partijen aanvulling of wijziging behoeft, zullen de Partijen met elkaar in overleg
treden om te bezien op welke wijze de overeenkomst kan worden aangevuld of
gewijzigd. Slagen de Partijen er niet in om hierover tot overeenstemming te komen,
dan zal sprake zijn van een geschil zoals bedoeld in de Algemene
Inkoopvoorwaarden.
11.2
Aanvullingen of wijzigingen waarover tussen de Partijen overeenstemming is
bereikt, zullen schriftelijk worden vastgelegd en als bijlage(n) aan deze
overeenkomst worden gehecht.
ALDUS OVEREENGEKOMEN EN IN TWEEVOUD ONDERTEKEND
Heerde,

Vaassen,

De Gemeente
G.J. de Graaf

Opdrachtnemer
Mevrouw A.H.J. Elshof
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Overzicht van de bijlagen horende bij de raamovereenkomst
Voor- en vroegschoolse educatie (VVE) en Peuterspeelzaalwerk
(PSZ) 2018

Bijlage
nummer

Paraaf
Gemeente

Bevat

Bijlage 1

Algemene Inkoopvoorwaarden

Bijlage 2

Offerteaanvraag d.d. 25 september 2015 met kenmerk
294900

Bijlage 3

Offerte die aan de opdracht ten grondslag ligt d.d. 23
oktober 2015 met kenmerk 294900

Paraaf
Opdrachtnemer

Partijen verklaren dat zij akkoord gaan met het tekenen van dit bijlage overzicht,
waarmee het paraferen van elke pagina van de bijlagen komt te vervallen.
Heerde,

De Gemeente
G.J. de Graaf

Paraaf Gemeente:

Vaassen,

Opdrachtnemer
Mevrouw A.H.J. Elshof

Paraaf Opdrachtnemer:

